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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาและอธิบายลักษณะ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมผูนํา ระหวางทีมที่มีระดับประสิทธิผลของทีมแตกตางกัน
(2) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการรับรูพฤติกรรมผูนํา ระหวางทีมที่มี
ระดับประสิทธิผลของทีมแตกตางกัน
รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงบรรยาย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรใน
ระดับปฏิบัติการในสายงานการผลิต บริษัท ฮีโนมอเตอรแมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จํากั ด
จํานวนทั้งสิ้น 155 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย (1) แบบสอบถามลักษณะทาง
ประชากร (2) แบบวัดลักษณะแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (3) แบบสอบถามพฤติกรรมผูนําการ
เปลี่ยนแปลง และ (4) แบบสอบถามระดับประสิทธิผลของทีม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
บรรยาย และทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)

ฉ
ผลการวิจัยพบวา
1. ทีมที่มีระดับประสิทธิผลของทีมสูงและต่ํามีแรงจูงใจใฝอํานาจแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
และแรงจูงใจใฝสัมพันธ
2. ทีมที่มีระดับประสิทธิผลของทีมสูงและต่ํามีการรับรูพฤติกรรมผูนําการเปลี่ยนแปลง
แตกต า งกั น อยา งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติใ นทุก องค ป ระกอบ ไดแ ก การรับ รู พ ฤติก รรมผูนํ า การ
เปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน
ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยทีมที่มีระดับประสิทธิผล
ของทีมสูงมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูพฤติกรรมผูนําการเปลี่ยนแปลงสูงกวาทีมที่มีระดับประสิทธิผล
ของทีมต่ําทั้ง 4 องคประกอบ
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ABSTRACT

The purposes of this research were

(1) to study and explain work

motivation characteristics and leader behaviors among teams with different levels of
team effectiveness and (2) to compare work motivation characteristics and perceived
leader behaviors among teams with different levels of team effectiveness.
A descriptive research design was used. The sample was 155 operative
employees who worked in production department at Hino Motors Manufacturing
(Thailand) Co., Ltd.

The research instruments consisted of

(1) a demographic

questionnaire, (2) a motivation orientation inventory, (3) a multifactor leadership
questionnaire, and

(4) a team effectiveness questionnaire. Data analyses and

hypotheses testing were performed by using descriptive statistics and analysis of
variance (ANOVA) respectively.

ซ
The research found that :
1. There was a significant difference in status striving between teams
with high and low levels of team effectiveness (p < .05) but there was no difference in
striving for accomplishment and communion.
2. There was a significant difference in perception of transformational
leadership on 4 dimensions (i.e., idealized influence, inspiration motivation, intellectual
stimulation, and individualized consideration) between teams with high and low
levels of team effectiveness. Teams with a high level of team effectiveness had higher
means than the ones with a low level of team effectiveness on 4 dimensions.

